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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESPACHOS DO MINISTRO 

 

Em 5 de outubro de 2017 

  

Processo nº: 71010.005116/2009-19 

Interessado: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX Assunto: 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, decisão: 

 

Vistos os autos do processo em referência, com fulcro no Parecer nº 

01163/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 26 de setembro de 2017, cujos fundamentos 

adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, conheço 

do recurso interposto pela entidade e NEGO-LHE provimento, mantendo na íntegra a 

decisão constante da Portaria nº 97, de 10 fevereiro de 2014, da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no Diário Oficial da 

União de 11 fevereiro de 2014, que indeferiu o pedido de renovação do CEBAS. 

 

Processo nº: 71010.005132/2009-01 

Interessado: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, 

decisão: 

 

Vistos os autos do processo em referência, com fulcro no Parecer nº 

01056/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 27 de setembro de 2017, cujos fundamentos 

adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, conheço 

do recurso interposto pela entidade e NEGO-LHE provimento, mantendo na íntegra a 

decisão constante da Portaria nº 87, de 10 fevereiro de 2014, da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11 fevereiro de 2014, que indeferiu o pedido de renovação do CEBAS. 

 

Processo nº: 23411.005883/2015-01 

Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná- 

IFPR 

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, decisão: 
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Vistos os autos do processo em referência, com fulcro no Parecer nº 

1441/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Educação, cujos fundamentos e recomendações adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determino a instauração de Comissão de 

Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar as supostas irregularidades, no 

âmbito do IFPR, acerca da contratação supostamente irregular de servidor, bem como 

de outras irregularidades que porventura surjam no curso de seu trabalho e guardem 

conexão com tal fato. 

 

Processo nº.: 00732.001084/2017-91 

Interessado: Ministério da Educação 

Assunto: Relatório Final de Sindicância Investigativa - suposta fraude na seleção 

de instituição de ensino superior para a abertura de novas faculdades de medicina no 

âmbito do Programa Mais Médicos, decisão: 

 

Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01425/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto a este Ministério - 

CONJUR-MEC, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999, acolho o entendimento esposado pela Comissão de 

Sindicância em seu Relatório Final e, na sequência, determino o arquivamento do feito, 

por ausência de indícios de autoria ou de materialidade de ato infracional por parte de 

servidores deste Ministério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENDONÇA FILHO 

 (Publicação no DOU n.º 193, de 06.10.2017 Seção 1 página 12) 


